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ြပည ်ေထာငစု်သမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ် ( ေအာက်ြမန်မာြပည)် 

အရာထမ်းေလာင်းအ ေြခခံ(အထူး)သင်တန်းအမတ်ှစဉ် (၁၀) 

သငတ်န်းဝင်န်ကားလာ 

တည် ေနရာ၊ သင်တန်းကာလှင့် သတင်းပိုရမည့် ေန့ 

၁။ အရာထမ်းေလာင်းအ ေြခခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)ကုိ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ 

ေဖာင်ကီးေကျးရွာအနီးရှ ိ ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည)်တွင ် ၂ဝ၁၉ ခုှစ် ဇူလုိငလ်(၂၉)ရက်ေန့မှ 

၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက်ေန့အထိ (၈)ပတ်ကာ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းတက် ေရာက်ရမည့် 

သူများသည် ၂ဝ၁၉ ခုှစ် ဇူလိုငလ်(၂၇)ရက် ေန့ မွန်းလဲွပုိင်း  (၁၈း၀၀) နာရီ ေနာက်ဆံုးထား၍ေရာက်ရိှ 
သတင်းပုိကရမည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။ ိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်း ေဆာင်မည် ့ အရာထမ်းေလာင်းများအား အမျ ိးသားေရးအြမင်ရရှိ ေရးှင် ့ စိတ်ဓာတ် 

က့ံခုိင်မရိှ ေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်ပျ ိးေထာင်ေပးရန်ှင့် သက်ဆုိင်ရာပညာရပ်များကုိ အေြခခံအားြဖင့် နားလည်သေဘာ 

ေပါက်ေစပီး စည်းကမ်းှင့် ကုိယ်ကျင့်သိကာကုိ ေစာင့်သိထိန်းသိမ်းတတ်ေသာ ဝန်ထမ်း ေကာင်းများြဖစ်လာရန် 

ရညရ်ွယ်သည။်  

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသမူျား၏ အဆင့်အတန်း 

၃။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမ ှ ေကာ်ြငာေခယူထားေသာ ရာထူးလစာန်း (၂၇၅ဝ၀ဝ-ိ၄ဝ၀ဝ-ိ၂၉၅၀ဝဝ)ိသို 
ြပင်ပမ ှ တုိက်ုိက်ေလာက်ထားေရွးချယ်ခံရသည့် အရာထမ်းေလာင်းများ တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပီး  ေအာက်ပါ 
အချက်များှင့် ကင်းရှင်း သူများ ြဖစ်ရပါမည်- 

(က)   ေဆးအဆင့်မမသီမူျား (ဥပမာ-ကူးစက် ေရာဂါ၊ စိတ် ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ၊ အေရြပားေရာဂါ၊ 
ေအအိုင်ဒီအက်စ် ေရာဂါှင့် ှလုံးေရာဂါ စသည်များ၊) 

 ( ခ ) အမကိစမကင်းရှင်းသူများ (ခံုံုး၊ တရားံုးများတွင ်အမဆုိင်ရန်၊ သက် ေသခံရန်ရှိသူများ) 

 ( ဂ ) ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ှင့်  မီးဖာွးပီးစ အမျ ိးသမးီများ 

(ဃ) သင်တန်းကာလအတွင်း ိုင်ငံြခားပညာသင်၊ သင်တန်း၊ ေလ့လာေရး၊ ေဆွးေွးပွဲ၊ အလုပ်ံု 
ေဆွးေွးပွဲသွားေရာက်ရန်ရှိသူများ 

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသမူျား ယူ ေဆာင်လာရမည့်ပစည်းများ 

၄။ (က) သင်တန်းသို  ေအာက်ပါပစည်းများ တစ်ပါတညး်ယူေဆာင်လာကရမည-် 

  (၁)  ေခါင်းအုံး   ၁-လံုး   

  (၂)  ေစာင်    ၁-ထည်      

  (၃) ြခင် ေထာင်   ၁-လံုး      
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(၄) အိပ်ရာခင်း   ၁-ခု      

  (၅) မတ်ခွက်   ၁-လံုး  

  (၆) ဇွန်း / ခက်ရင်း   ၁-စံု     

  (၇) အ ေွးထည ်   ၁-ထည်   

  (၈) မိုးကာအကျ/ထီး  ၁-ထည်  / ၁-လက်  

(၉) ေသာ့ပါေသတာ   ၁-လံုး 

( ခ ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်းသုံးစာေရးကိရိယာများကုိ ယူေဆာငလ်ာကရမည် - 

                  (၁) ဗလာစာအုပ ်    ၁-ဒါဇင်        

  (၂) ိုင်ငံြခားစကအြဖ (A4 80 ဂရမ)်  ၁-ထုပ(်သင်ခန်းစာြဖန့်ေဝရန်)                    

(၃)    ေဘာလ်ပင်၊ ခဲတံ စသည်များ          

( ဂ ) သတင်းပုိလာေရာက်သည့်အခါ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကုိ 

တစ်ပါတည်းယူေဆာင်လာရမည ်- 

  (၁) ိုင်ငံသားစိစစ ်ေရးကတ်ြပား 

  (၂) တရားံုးအမ ကငး်ရငှး် ေကာင်း ေထာက်ခံချက်        

(၃)  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက ် ေပးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေဆးံု၊ 

ေဆးခန်း တာဝန်ခံ ဆရာဝန်ထံမှကျန်းမာ ေကာင်းေဆးေထာက်ခံချက် 

(ဃ) သင်တန်းတက် ေရာက်သူများသည်ေအာက်ပါကန်ုကျစရိတမ်ျားကျခရံပါမည် - 

(၁)  လစဉဆ်ပံင်ညပ်ခ (သင်တန်းသား)  

(၂) ကသဆွဲြပား      

(၃) လိုင်စင်ဓါတ်ပုံေကး 

ဝတ်စံုသတ်မှတ်ချက်  
၅။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည ် သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွင်း ေအာက်ပါအတိုင်း 
ဝတဆ်င်ရမည်-   

(က) သင်တန်းချနိ်အတွင်း ေအာက်ပါအတုိင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 
(၁) သင်တန်းသားများ ။ လည်ကတံုး အကျအြဖ၊ တုိက်ပံုအြဖ၊  ပုဆုိး၊ ညပ်ဖိနပ်။ 
(၂) သင ်တနး် သ ူများ ။  ြမန်မာအကျ လက်ရှည/် လက်စက၊ ထဘ ီ၊ ညပ်ဖိနပ။်  

 ( ခ ) ကုိယ်လက်က့ံခုိင်ေရး(Physical Exercise) ြပလုပ်ချန်ိတွင် ေအာက်ပါအတုိင်း ဝတ်ဆင်ရမည် - 

(၁) သင်တန်းသားများ ။ အားကစားေဘာင်းဘရှီည်၊ စွပ်ကျယ်အြဖ (သိုမဟုတ)် တီရှပ်အြဖ၊ 

ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ေြခအိတ်။ 

(၂)      သင ်တနး် သူ များ  ။ အားကစားေဘာင်းဘရှီည်၊ တီရှပ်အြဖ၊ ကငး်ဘတ်ဖိနပ်၊ ေြခအိတ်။ 
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( ဂ ) စားရပ်ိသာ၌ ထမင်းစားချနိ်တွင ်ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် -  

  (၁)  သင်တန်းသားများ ။ လည်ကတံုးအကျအြဖ/ ေကာ်လံပါေသာ အကျ၊ ပုဆုိး၊ ညပ်ဖနိပ်   

ဝတဆ်င်ရမည်။ 

  (၂)  သင ်တနး် သ ူများ ။    ြမန်မာအကျလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထဘီှင့် ညပ်ဖိနပ် ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

(ဃ) သင်တန်းချနိ်ြပင်ပတကသိုလ်အပန်းေြဖနယ်ေြမှင့် တကသိုလ်ြပင်ပသို ထွက်ခွာရာတွင ် ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

(၁)  သင်တနး်သားများ ။   ေကာ်လံပါေသာအကျ၊  ပုဆုိး၊ ညပ်ဖိနပ်။ 

(၂)  သင် တနး် သူ များ ။   ြမန်မာအကျလက်ရည်ှ/ လက်စက၊ ထဘ ီ၊ ညပ်ဖိနပ်။  

 ( င ) သတ်မှတ်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်းသားစိစစ်ေရးကတ်ကို လက်ယာဘက်ရင်အုံ 

အလယ်တည်တ့ည်တွ့င် တပ်ဆင်ရမည်။ 

( စ ) တကသိုလ်နယ်ေြမအတွင်းငှ့် တကသိုလ်ြပင်ပထွက်ခွာရာတွင ် ြမန်မာ့ိုးရာယဉ်ေကျးမှင့် 

ေလျာ်ညီ သင့်ေတာ်ြခင်းမရှ ိသည့် သုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်မများ၊ ပါတီိုင်ငံေရးှင် ့ 

မကင်းရှင်းသည့် ုပ်ပု/ံ အလံ/ တံဆိပ်/ စာသားများပါရိှသည့် အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ြခင်း မြပရ။ 

တားြမစ်ချက်များ  

၆။ သင်တန်းသုိ  ေအာက်ပါပစည်းများ ယူ ေဆာငမ်လာရန် တားြမစ်သည်- 

 (က) လူကိုအရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့်ပစည်းများှင့်ထိခိုက်ရှနာြဖစ်ေစတတ်ေသာပစည်းများ၊ 

 ( ခ ) အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာပစည်းများှင့်များြပား ေသာ ေငွေကးပမာဏ၊     

( ဂ )  ေရဒီယို/ကက်ဆကှ်င့် တူရိယာပစညး်များ၊        

(ဃ)     စစ်တုရင်၊ ကျားခံု၊ ဇယ် ေတာက်ခုံ၊ 

( င )   မူးယစ်ေစတတ်ေသာအေဖျာယ်မကာများ၊ မူးယစ် ေဆးဝါးှင့်အကျံးဝင်သည် ့ပစညး်များ၊ 

( စ )    သင်တန်းှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ပစည်းများ(ဥပမာ- ေမာ်ေတာ်ကား၊ ဆုိင်ကယ်) 

(ဆ)     ြမန်မာ့ိုးရာယဉ်ေကျးမဓေလ့ထုံးတမ်းှင့် မေလျာ်ညီေသာ အမျ ိးသား/ အမျ ိးသမီးများ 

ဆံပင်ကို  ေဆးေရာင်စု ံဆိုးြခင်း၊ အမျ ိးသားများနားကွင်း/ နားကပ်ပန်ြခင်း၊ အမျ ိးသမီးများ 

နားေပါက် အများအြပား ေဖာက်၍ နားကပ်ပန်ြခင်းစသည်တိုကုိခွင့်မြပပါ။ 

( ဇ ) တကသိုလ်နယ်ေြမအတွင်းငှ့် တကသိုလ်ြပင်ပထွက်ခွာရာတွင ် ြမန်မာ့ိုးရာယဉ်ေကျးမှင့် ေလျာ်ညီ 

သင့်ေတာ်ြခင်းမရှိသည့် သုပ်ပျက် ဝတ်စားဆင်ယင်မများ၊ ပါတီိုင်ငံေရးှင့် မကင်းရှင်းသည့် ုပ်ပုံ/ 

အလံ/ တံဆိပ/် စာသားများ ပ ါရိှသည့် အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ြခင်းမြပရ။ 

 



အတွင်းေရး 
 

အတွင်းေရး 
 

4

အေထေွထွကိစရပမ်ျား 

၇။ ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသိုလ်တွင ် ေအာက်ပါအစီအစဉ်များ  ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည-် 

(က) အိပ် ေဆာင်များ၊ စားရိပ်သာများတွင ် စုေပါင်းေနထိုင ် စား ေသာက်ကရမည်ြဖစ်ပီး အြခားမည်သ ူ

တစ်စံု တစ်ဦးကုိမ ေခေဆာင်ခွင့်မြပပါ။ 

( ခ ) သင်တန်းကာလအတွင်းသာမန်အားြဖင့် ကုိယ် ေရးကုိယ်တာကိစများအတွက် သင်တန်းပျက်ကွက်ခွင့် 

ြပမည်မဟုတ်ပါ။ နာေရးကိစှင့်အ ေထာက်အထားခိုင်လုံ ေသာ ခွင့်ကိစများကုိသာ စဉ်းစားမည် 

ြဖစ်သည်။  

မိခင်ဌာနသုိ ြပန်ပိုြခင်း 

၈။ ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်ပါ ေမာကချပ်သည် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူတစ်ဦးဦးအား သငတ်နး်တက်ေရာက် 

ေနစဉ်ကာလအတွင်း သင်တန်းဆိုင်ရာစည်းကမ်း ေဖာက်ဖျက်ြခင်း၊  ခိုက်ရန်ြဖစ်ပာွးြခင်းှင့် ုိင်းပျစွာြပမူ 

ဆက်ဆံြခင်း၊ သင်တန်းချနိ်စုစုေပါင်း၏ (၁၀)ရာခုိင်န်းပျက်ကွက်ြခင်း၊ ခွင့်မဲ့(၄၈)နာရီပျက်ကွက်ြခငး်၊ 

အထက်အပိုဒ(်၃)ပါ အချက် တစ်ခုခု ှင် ့ငိစွန်းေကာင်းေတွရှိပါက သင်တန်းတက် ေရာက်ြခင်းမှရပ်စဲပီး မိခင်ဌာနသို 

ြပန်လည် ေစလတမ်ည။် 

စညး်ကမ်း  

၉။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသတုိူင်းသည် ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်မှ ထုတ်ြပနထ်ား ေသာ သင်တန်းဝင ်

န်ကားလာ၊  သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများလိုက်နာရန် သင်တန်းဆိုင်ရာတည်မဲအမိန့်ှင့် အခါအား ေလျာ်စွာ 

ထုတြ်ပန်ထားေသာ အမိန့်ှင့် န်ကားချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာကရမည်။ 

သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်း 

၁၀။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအေနြဖင့် သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေြမာက်၍ မိမိတုိဝန်ကီးဌာနသုိ ေရာက်ရိှ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်အခါတွင် သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခံစာ ြပန်လည်တင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖဲွသုိလည်း မိတေပးပုိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 


